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EUGENE O'NEILL, znakomity amerykański 
dramatopisarz urodził się w roku 1888 w Stanach 
Zjednoczonych, dokąd jego ojciec, wędrowny ak
tor przybył z Irlandii jako ośmioletni chłopak. 

Przyszły twórca współczesnego dramatu ame
rykańskiego przyszedł na świat w pokoju hotelo
wym. „Pierwsze siedem lat - pisał potem - spę
dziłem przeważnie w większych miastach na 
obszarze całych Stanów Zjednoczonych, matka 
towarzyszyła ojcu choć nigdy nie była aktorką 
i nie cierpiała teatru. Każde dziecko ma swój 
rodzinny dom, ja - tak można by to nazwać -
zacząłem życie jako członek trupy objazdowej. 
Matka wychowywała mnie za kulisami w garde
robach". Tęsknota za rodzinnym domem nękała 
O'Neilla przez całe życie i wycisnęła piętno na 
jego twórczości. 

W czasach swojej burzliwej młodości Eugene 
imał się wielu zajęć: był poszukiwaczem złota, 
marynarzem, robotnikiem, dziennikarzem. Nie
odwołalną decyzję pozostania pisarzem powziął 
pod wpływem lektury sztuk szwedzkiego drama
turga Augusta Strindberga. 

W 1912 roku powstały jego pierwsze jedno
aktówki. Ich zbiór pod wspólnym tytułem: „Prag
nienie" ukazał się w roku 1914. Następne zbiory 
nosiły tytuły: „Przed śniadaniem" (1916), „Księ
życ nad Karybami i sześć innych sztuk morskich" 
(1919). 

Pierwszą sztuką O'Neilla wystawioną na scenie 
był „Kurs na wschód, do Cardiff" (1916). Grupa 
teatralna „Provinectown Players" (Aktorzy 
z Provincetown), z którą związał się O'Neill, 
w ciągu ośmiu lat wystawiła siedemnaście sztuk 
tego twórcy, m.in. „ Cesarze Jonesa", „ Włochatą 
małpę", „ Wszystkie boże dziatki są skrzydlate" 
i „Pożądanie w cieniu wiązów". Inscenizacje te 
przyniosły autorowi światową sławę i uznanie 
krytyki. 

Działalność „Provincetown Players" wpłynęła 
ożywczo na życie teatralne w Stanach Zjedno
czonych. W przeciwieństwie do skomercjalizowa
nych scen Brodwayu był to teatr naprawdę ar
tystyczny, który nie schlebiał złym gustom i nie 
gonił za pieniądzem. 

Najpłodniejszy okres w życiu O'Neilla to lata 
1920-1934. W tym okresie odbyło się siedem
naście prapremier jego sztuk. Twórca współdziałał 
zwykle przy ich realizacji scenicznej, a przez 
kilka lat - od momentu gdy teatr „Prowincetown 
Players" przestał istnieć - wspólnie z Robertem 
Jon esem oraz Kennethem Macgowannem pro
wadził „Greenwich ViJlage Theater". 

Od roku 1928 wszystkie sztuki O'Neilla wy
stawiane były na scenie Guild Theater, zaś ich 
autor cieszył się ogólnym uznaniem i świetną 
pozycją w dramaturgii światowej. Czterokrotnie 



przyznano mu najwyższe amerykańskie wyróż
nienie literackie: nagrodę Pulitzera. 

W jesieni 1931 roku odbyła się premiera 
jednej z najlepszych jego sztuk pt. „Żałoba 
przystoi Elektrze", której chcąc wyrazić wszystko 
co miał do powiedzenia nadał autor formę try
logii. Zachęcony wielkim sukcesem eksperymentu 
jakim było wystawienie tej sztuki w jej pełnej 
wersji, powziął O'Neill myśl o napisaniu cyklu 11 
sztuk przedstawiających historię jednej amery
kańskiej rodziny w ciągu ostatnich 150 lat. Cykl 
ten miał nosić tytuł „Opowieść o wydziedziczo
nych posiadaczach". Swój wielki plan dramatur
gicznej sagi zdołał twórca zrealizować tylko 
w małej części. Nie sposób dziś ustalić jak daleko 
prace nad nią były zaawansowane. Wdowa po 
O'Neillu oświadczyła, że w ostatnim roku swego 
życia, w obawie iż nie zdoła opracować ostatecznej 
redakcji napisanych już utworów, zniszczył on 
sześć sztuk. Z całego cyklu zachowały się tylko 
dwa dramaty: „Pmwie poeta" i „Jeszcze wspa
nialsze pałace". 

Nim ciężka choroba wytrąciła pióro z ręki 
Eugene O'Neilla napisał on jeszcze trzy sztuki: 
„Przyjedzie na pewno" (1939), „Zmierzch dłu
giego dnia" (1941) i „Księżyc dla nieszczęśli
wych" (1942). Dwie spośród nich „Przyjdzie 
na pewno" i „Zmierzch długiego dnia" wszyscy 
krytycy zgodnie zaliczają do najlepszych w całym 
bogatym dorobku ich twórcy. 

Eugene O'Neill - twórca współczesnego dra
matu amerykańskiego, autor niemal stu utworów 
scenicznych, w których poruszał różnorodne te
maty z życia i obyczajowości różnych środowisk 
laureat Nagrody Nobla (1936) - zmarł w Bostonie 
w roku 1953. 

KAZIMIERZ PIOTROWSKI 



O'NEILOWSKIEGO TEATRU 
WĘDRÓWKI ZA HORYZONT 

Ostatnie dni przed rozpoczęciem prób. Dni, _ 
kiedy przygotowany egzemplarz reżyserski leży 
na biurku i nie bardzo wiadomo czy w nim, czy 
poza nim szukać dalej spraw niedomyślanych, 
niedopowiedzianych, a być może najważniejszych. 
Jeszcze postaci dramatu nie mają krwi, ani ciała, 
jeszcze należą wyłącznie do tego, który je stwo
rzył - autora i do tego co przywołać ma je w no
wym scenicznym kształcie. Teraz teatr należy do 
literatury, później zacznie przybierać swoje własne 
kształty; na pierwszych próbach niepokoją mnie 
najbardziej skupione, badawcze oczy aktorów. 

Arthur Miller udzielił niedawno W}wiadu. Na
pisał, że „ ... chodzi o to, czy pisarz odwołuje się 
w ostatecznym sensie do losu człowieka, czy go 
wyjaśnia, czy coś o nim mówi. Jeśli nie, jego 
dzieło zostanie odrzucone i zapomniane ... " Arthur 
Miller ma lat 58 i dorobek dziesięciu dramatów, 
jednej książki i jednego scenariusza filmowego. 
O'Neill miał lat 48 kiedy przyznano mu Nagrodę 
Nobla. Miller jest na pewno już w tej chwili pisa
rzem wybitnym, ale gdybym miał porównywać 
ich obu, powiedziałabym, że Miller opowiada, 
a O'Neill krzyczy, Czy będzie kiedyś zapomniany? 

„Pożądanie" jest dla mnie przede wszystkim 
dramatem Cabota, dramatem starzejącego się, 
czy starego mężczyzny, którego samotność wy
znaczają kobiety i farma. Jeżeli, jak chcieliby 
być może antyfeminiści, samotność mężczyzny 
wyznaczają kobiety, jakie spotyka on w swoim 

życiu, jest „Pożądanie" właściwe także drama
tem kobiet. Nie jest ono jednak na pewno melo
dramatem miłosnym, czego będą pragnąć nie
którzy widzowie. Ludzi, których zawsze wzru
szają nieszczęśliwe uczucia wzruszać będzie chyba 
także dramat dzieciobójczyni. Sucha notatka 
w prasie o takiej zbrodni wzburza czytelników. 
O'Neill wzbudzi zapewne współczucie dla swojej 
Abbie nawet u surowych moralistów, ponieważ 
napisał tę szaloną, cudowną scenę przed finałem. 
Jestem nieufny. Cabot powinien być chyba naj
ważniejszy. 

„Pożądanie" jest jednak także dramatem ro
dziny. Na tej kamienistej, ukrytej w wiązach 
farmie gaśnie posępny ród Cabotów i siadają nocą 
na fotelach widma umarłych, nieszczęśliwych ma
tek. To bardzo ważne dla współczesnego teatru, 
że O'Neilla pasjonuje rozkład rodziny, ponieważ 
jest to dla ważne współczesnego widza. Rodzina 
to zdaniem autora uosobienie życia, związanych 
z nim konieczności wzajemnych stosunków, któ
rych nie można utrzymać, a więc chaos i destrukcja. 
Dręczące się wzajemnie i udręczone istoty żyjące 
wśród kłótni i pełnych konfliktów namiętności 
muszą wkładać i zdejmować maski, pod którymi 
ukrywają swoje rzeczywiste twarze. We wspom
nianym wywiadzie Miller mówi o renesansie 
teatru - udręczony, znękany człowiek XX-go 
wieku siedząc w masce na widowni patrzy jak 
zdejmują je aktorzy na scenie. Trzeba wracać do 
lektury Strindberga. 

„Kurs na wschód, na Cardiff - taki był tytuł 
pierwszej jednoaktówki jaką wystawiono O'Neil
lowi, zresztą na amatorskiej scenie. Umierający 
marynarz zwierza się czuwającemu nad nim przy-



jacieło~i z największego marzenia swego życia. 
Było. mm ~r~~nienie kupienia farmy, na której 
moghby os1ąsc wspólnie i żyć szczęśliwie. 
Cabot ma farmę. 

Kiedy czytam o twórczości O'Neilła wracam 
także ,?o . nap~~a.nej ~nacznie później ,:Kosmatej 
m_alp! , ~1s!orn człowieka o tak zarośniętej klatce 
~1ers1oweJ, ze p~zypomina on małpę, co powoduje, 
z~ traktowany Jest przez łudzi jak zwierzę. Nie 
wiedząc w końcu, do jakiego świata należy udrę
c~o?y ~ohater sztuki chroni się w zoo i usiłując 
usc1snąc łapę goryla zostaje przez niego zmiaż
dżony: Zapisałem w egzemplarzu - każdy ma 
w sobie kosmatą małpę. Myślę znowu o Cabocie. 

I . myślę o. tamtych dwojgu, cokolwiek by się 
bo~viem. sądziło o . Cabocie, to najbardziej fascy- . 
n~J~C~ 1 okru.tna Jest miłosna historia „Pożąda
nia 1 ona pasjonować będzie każdego, kto poznaje 
tę formę, a dwie spośród licznych scen kochanków 
mają klimat wręcz szekspirowski. 

Jak pokazać pożądanie? 
Nie wystarczy tu bowiem o nim mówić i szkoda 
że współczesny teatr traktuje od daw~a nagośĆ 
nie jako konieczność, lecz jako możliwość, wsku
tek. tego t~m, g~ie jest ona koniecznością prze
st~Je prawie hyc potrzebą, jednak zmuszeni bę
dziemy pokazać pożądanie, ponieważ ta miłość 
winna się sp~łniać na oczach widzów w sposób 
bezwstydny 1 zuchwały, nawet jeśli niektórzy 
powiedzą, że w teatrze znowu wykorzystano 
pretekst. Bez pokazania tej miłości nie ma bo
~i~m fa.rmy Cabota, nie ma jego samotności 
1 me maJą po co rosnąć wiązy O'Neilla. 

Byłaby to wielka szkoda, gdyby wskutek tego 
ograniczony został wiek widzów, jak w banalnej 
komedii filmowej, gdzie możliwość wstępu równa 
się wtajemniczeniu kilkunastu przeżytych łat. 
O'Neill krzyczy przecież o prawach młodości. 

Adamow o „Sonacie widm" :„. świat Strind
berga nie jest światem samotności, wprost prze
ciwnie jest światem wiecznej zamiany, gdzie 
najsilniejszy zmusza najsłabszego, aby wydawał 
się takim, jakim on chciałby go widzieć. Piekło 
jest nieustannym dławieniem wszystkich przez 
wszystkich, ponieważ nikt, nawet bohater nie 
osiąga tego stopnia odrębności, jaki daje ochro
nę ... " Cytuję współczesną awangardę, ponieważ 
O'Neiłl uwielbiał Strindberga. 

Niedawno w prasie pojawiły się wiadomości 
o nowej gorączce złota, tym razem w Kanadzie. 
Pewien nauczyciel znalazł dużą bryłę złota, do 
Kanady zaczynają napływać poszukiwacze zwa
bieni możliwością zdobycia bogactwa. Z wyjąt
kiem Indian nic nie jest zatem u O'Neilla ana
chronizmem. 

Jakie miejsce wyznaczył O'Neiłl na tej farmie 
bogu? „God is hard" - bóg jest twardy - powtarza 
często stary Cabot, ale czy wtedy jego bóg nie 
przypomina raczej naiwnych ilustracji do popu
larnego wydania Biblii, na których w niedzielne 
popołudnia oglądać można starego człowieka 
o mądrych i groźnych oczach z ręką wzniesioną 
dla wydania wyroku na grzesznika. Wiedząc, co 
jedynie może zmienić melodramat rodziny w tra
gedię współczesną, przetransportował O'Neiłl 
antyczne fatum na bezlitosny nacisk okoliczności, 
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które stają się koniecznościami i one decydują 
o losach, tylko one. Cabot wzywa boga na swej 
farmie na próżno. 

„Nikogo ze śmiertelnych nie nazywajcie szczę
śliwym, nim umrze" - woła chór w finale „Edypa". 
David Daiches w eseju zatytułowanym „Żałoba 
przystoi Elektrze" parafrazuje go na użytek 
O'Neilla: „nikogo ze śmiertelnych nie nazywajcie 
szczęśliwym, dopóki nie porzucił nadziei". Czyżby 
znaczyło to, że w świecie O'Neilla, tylko gdy 
porzuciło się nadzieję, życie możliwe jest do znie
sienia? Cabot wzywałby wtedy boga na swej 
farmie także niepotrzebnie. 

O'Neill napisał kiedyś historię o dwóch bra
ciach zakochanych w tej samej kobiecie; jeden 
z braci ustępuje miejsca drugiemu i przeklęty 
przez ojca za to, że opuszcza rodzinną farmę 
odchodzi na morze, co było zresztą cichym ma
rzeniem tego, który pozostał z ukochaną. Ska
zany na nieszczęśliwe pożycie małżeńskie umiera 
on wreszcie, w śmierci znajdując to, czego nie 
mógł zaznać za życia - radość podróżowania 
„za horyzont". Sztuka wystawiona pod tym ty
tułem stała się początkiem sławy pisarza. O'Neill 
kazał swym postaciom tęsknić zawsze do tego, 
co jest za horyzontem. Może dlatego, że sam 
bardzo marzył, aby to zobaczyć. 

Rozpoczęliśmy próby. 

JERZY HOFFMANN 
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SUKCES TEATRU POWSZECHNEGO W PRADZE 

- Dwie są dziedziny życia społecznego, w któ
rych można zdobyć szybki, międzynarodowy sukces: 
kultura i sport - mówił na spotkaniu z zespołem 
łódzkiego Teatru Powszechnego w Pradze w ostat
nich dniach czerwca br sekretarz polskiej amba
sady dr Czerpak. Waszymi dwoma przedstawie
niami, które zyskały bardzo pochlebne recenzje 
w prasie, „Matką Courage" i „ Wkrótce nadejdą 
bracia" udowodniliście, iż teatr polski należy do 
przodujących w Europie, iż ma do zapropono
wania własną, oryginalną formułę działania. I to 
jest ten oojwiększy sukces ... 

Występy Teatru Powszechnego przypadły na 
sam szczyt praskiego sezonu teatralnego, stały 
się niejako jego uwieńczeniem. Stąd zaintereso
wanie występami, czemu dawano wyraz na licz
nych konferencjach prasowych i spotkaniach, 
stąd niezwykle urozmaicony program pobytu ło
dzian, w którym znalazło się miejsce i na spotka
nia u mera miasta Pragi i wizytę w zakładach 
im. Gottwalda i kontakty ze środowiskami ar
tystycznymi Pragi. 

Szczególnie miłym akcentem stała się wizyta 
za kulisami w czasie spektaklu „M at ki Courage" 
ministra kultury i sztuki Czechosłowacji i se
kretarza Miejskiego Komitetu Partii, którzy po
gratulowali odtwórczyni głównej roli - Jadwidze 
Andrzejewskiej wybitnej kreacji. 

Gdyby podjąć się podsumowania pobytu łódz
kiego teatru w Pradze, to należałoby rozpatrzyć 
tę kwestię na dwóch różnych płaszczyznach. 
Pierwsza sprawa - to stałość kontaktów pomię
dzy dwoma zaprzyjaźnionymi zespołami: łódzkiej 
sceny i Praskiego Teatru im. S. K. Neumanna. 
Wzajemna prezentacja osiągnięć, wymiana reży
serów, konsultacje artystyczne to dorobek 11 lat. 



Niewiele zespołów w Polsce poszczycić się może 
takim stażem współpracy i taką interesująco 
i mądrze prowadzoną polityką kontaktów. Ze
spół łódzki był w czerwc"? w P~adze. już czwartr 
ł"az, podobnie zresztą z wizytami prazan w Łodzi. 
Ale to nie tylko to. 

W teatrze im. S. K. Neumana wystawiane były 
w tym czasie polskie sztuki, podobnie w teatrze 
łódzkim - z czeskiego repertuaru, żeby wspom
nieć przedstawienie „DziewczY_nY na sprzedaż': 
wyreżyserowane przez V. Lo~mskyego. ~byd~aJ 
dyrektorzy placówek: Burda 1 Sobolewski wym~e
niają doświadczenia, podejmują wspólne decyzje, 
prowadzą wzajemne poszukiwania repertuaro.w~. 
Ważne także jest to, iż obydwa teatry spelmają 

w swoich miastach podobne funkcje ideowo-spo
łeczne i artystyczne, co zresztą sprzyja pogłę
bianiu wzajemnych kontaktów. Teatr im. S. K. 
Neumanna oddalony od centrum stolicy stroni 
od poszukiwań typu aw~ng~rdowe~o i '~szelki~~ 
nowinek formalnych, k1eru1e swoją dz1ałalnosc 
przede wszystkim do widzów robotniczych. Stąd 
w jego repertuarze pozycje może nie nowatorskie 
i nie będące eksperymentami artystycznymi, ale 
interesujące jako wypowiedzi o pewnym .zabar
wieniu społecznym i politycznym, czytelme, so
lidne zrealizowane. Trzeba tu dodać, iż teatr ze 
względu na Jego formułę znajduje się pod specJalną 
opieką władz partyjnych. Jego patr~n~m, są jedne 
z największych w Pradze zakłady s1ln!kow ~am~
chodowych im. K. Gotwalda, c~ uwidacz~1~, s1.ę 
w uczestniczeniu załogi w premierach, w sc1sle1-
szych kontaktach aktorów z , r?bot~ikami _it~; 

Myślę, że wiele z tych wartosc1 mozna odmesc 
do łódzkiego teatru, który również przyjął for
mułę placówki powszechnej, popularnej, prow~
dzącej bogatą działalność w dzielnicy bałuckiej. 
Dlatego tak niezmiernie owocna stała się wz~
jemna wymiana doświadczeń i pewne ustalema 
repertuarowe. Wspomnijmy tu, że praska pia-

cówka ma podobne kłopoty typu programowego 
co łódzki Teatr Powszechny. I prowadzi tak samo 
intensywne poszukiwania w zakresie współczesnej 
dramaturgii rodzimej. 

Nie ulega wątpliwości, że stałe nieokazjonalne 
kontakty dwóch instytucji o zbliżonym profilu 
to rzecz, której można gorąco przyklasnąć i wska
zać jako przykład do naśladowania. To jeden 
aspekt łódzkiej wizyty w Pradze. 

Ale równie istotny jest także sens artystyczny 
tej wizyty. „Sukces łódzkiego Teatru Powszech
nego w Pradze" - tak zatytułował swoją re
cenzję zajmującą prawie ćwierć kolumny krytyk 
„Rudego Prava". Publikacja ta ukazała się na
zajutrz po drugim przedstawieniu. 

.,Przy dwóch w znacznym stopniu przeciw
stawnych tekstach zespół wykazuje duże wyczucie 
rodzajowości i głębi dramaturgicznej or~z cenną 
zdolność realizowania różnorodnych tytułów" -
napisał inny. 

Cenne jest to, że nie zawiódł kwestionowany 
nieco przed wyjazdem dobór spektakli. Wydawało 
się bowiem, iż w warunkach obcojęzycznej wi
downi nie sprawdzi się drugie przedstawienie 
oparte głównie na walorach tekstowych, a przez 
to hermetyczne, trudne. Nic podobnego. Reakcja 
publiczności, spontaniczna, żywiołowa, punktująca 
co trafniejsze powiedzenia i sformułowania, a także 
analiza spektaklu dokonana przez praskich re
cenzentów wykazała, iż óv1 niepokój był przed
wczesny. 

Ale zajmijmy się obydwoma przedstawieniami. 
Pierwsza zaprezentowała się „Matka Courage" 
w reż. J. Hoffmanna. Spektakl poszedł znakomicie. 
Może sprzyjała temu atmosfera występu przed 
nieznaną sobie publicznością, może aktorzy posta
nowili dać z siebie więcej niż kiedykolwiek, 
w każdym bądź razie spektakl miał wspaniałe 
tempo, a aktorzy odsłonili warsztat najwyższej 
klasy. 



Oddajmy zresztą głos krytykowi Jirzi Bensowi: 
„Akcja toczy się szybko, reżyser nie wprowadza 

psychologicznych pauz, dokonuje wielu skreśleń 
tworząc w ten sposób przedstawienie przejrzyste, 
krótko, po kronikarsku niemal opowiadające roz
ległe dzieje wojny trzydziestoletniej„. „Za rzecz 
niezwykle istotną uważam starania reżysera, by 
współczesny widz odnalazł w „Matce" postać 
bliską mu i żywą, by ten z odległych czasów 
zaczerpnięty przykład matki sprowokował go do 
refleksji, do udzielenia sobie odpowiedzi, której 
nie narzuca mu spektakl„." „Nowe, różne od 
schematycznego spojrzenia na dzieło Brechta jest 
nam bliskie, jak bliski jest ładunek uczuciowy 
polskiego przedstawienia". 

Bardzo wiele ciepłych słów przekazano pod 
adresem Jadwigi Andrzejewskiej. Uznano jej grę 
za porywającą, o bogatych odcieniach psycholo
gicznych, bardzo dojrzałą. Wymieniono także 
i innych odtwórców, znanych łódzkich aktorów. 

Czas na drugie przedstawienie. 
Na podniesienie kurtyny czekaliśmy wszyscy w du
żym napięciu. Czy spektakl operujący metaforą 
okaże się czytelny? Najpierw brawa dla Leona 
Niemczyka, który tu znany jest ze swego dorobku 
filmowego. O - to jest dobrze. A potem poszło„. 
Rzeczywiście znakomicie. 

„Druga prezentowana przez łódzki teatr sztuka 
- to „ Wkrótce nadejdą bracia" w reż. R. Sobo
lewskiego wprowadzająca widza w atmosferę 
pierwszych dni powojennej Polski - pisze „Ludowa 
Demokracja" „(„. ) Inscenizacja w pełni oddaje 
zarówno klimat tych dni, w których rozgrywa się 
akcja, jak i niezwykłe stosunki łączące poszcze
gólne postacie". 

„„.Przyczyniła się do tego (powodzenia spek
taklu - przyp. M. K. ), także praca aktorów, 
którzy potrafili wiernie oddać atmosferę tamtych, 
wstrząsających dni, kiedy wyłaniały się różne 
żywioły, kiedy podziemne organizacje załatwiały 

swe porachunki itd. Na wyróżnienie zasługuje 
tutaj zwłaszcza kreacja Leona Niemczyka w roli 
Kolekcjonera" „. 

W podobnej tonacji utrzymane były i inne 
recenzje. Czwarta wizyta w Pradze łódzkiego 
Teatru Powszechnego okazała się w pełni udana. 
„Swoimi występami łódzki zespół wykazał, iż 
kroczy właściwą drogą do współczesnego widza, 
do jego umysłu i uczuć - napisał jeden z recen
zentów - idąc konsekwentnie po tak wytyczonej 
drodze jest teatrem naprawdę powszechnym". 

MAŁGORZATA KARBOWIAK 



W REPERTUARZE 

B. Brecht 
MATKA COURAGE 

S. Fayad 
JAK OBRABOWAĆ BANK 

S. Grochowiak 
SZACHY 

j. Krasiński 
WKRÓTCE NADEJDĄ BRACIA 

A. i V. Mrstikove 
DZIEWCZYNA NA SPRZEDAŻ 

R. Vailland 
NIECNE SPRAWKI 

H. i L. Wakarscy 
TO SĄ MOMENTA, CO SIĘ PAMIĘTA 

W PRZYGOTOWANIU 

E. Szwarc 
CZERWONY KAPTUREK 

U. Plenzdorf 
NOWE CIERPIENIA MŁODEGO W. 

PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY 

Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36 238-87 

Dyrektor i Kier. Artystyczny 
RYSZARD SOBOLEWSKI 

Zastępca Dyrektora 
BOGDAN KOPCIOWSKI 

Sekretarz Literacki 
EWA PANKIEWICZ 

Kierownik Muzyczny 
BOGDAN PAWLOWSKI 

Kierownik Techniczny 
MARIAN BINKOWSKI 
Dekoracje 
RYSZARD KRÓLIKOWSKI 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 
TADEUSZ PAUL 
JÓZEF PIKORA 

Elektroakustyk 
BOGDAN GADON 
Brygada sceny 
STEFAN OLCZAK 
Oświetlenie 

EUGENIUSZ TYCHEK 
Kostiumy 
WŁADYSŁAW MURAS 
BRONISŁAW WROCŁAWSKI 
JÓZEF JAWORSKI 



Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36 przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru (już na 
miesiąc wcześniej) w godzinach od 10 do 17. 
Kasa Teatru czynna cały tydzień (z wyjątkiem poniedziałków) 
w godzinach od 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia 
- tel. 350-36. 
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